AITO bemutatása
Tisztelt Érdeklődő!
Szeretnénk Önnek bemutatni az Orosházi Kórház Aneszteziológiai és Intenzív
Terápiás Osztályának szerkezetét, működését, feladatait.
Kórházunkban 1977-ben indult önálló aneszteziológia, dr. Felek Csanád vezetésével,
1986-tól dr. Gervain Mihály felügyeletével. 1987-től dr. Mustárdy Ildikó
aneszteziológus főorvos kezdte meg áldásos tevékenységét. A jelenlegi Intenzív
Osztályunk 1995 óta működik, 2006-tól dr. Ódry István főorvos vezetésével, az első
időszakban 7, majd 2007. óta 5 ágyon tudunk betegellátást folytatni.
Az Osztály az Orosházi Kórház területén lát el feladatokat, tevékenységünk többrétű:
1. a műtétre kerülő betegek kivizsgálása, műtéti előkészítése, a műtéti
érzéstelenítés (altatás vagy vezetéses érzéstelenítés) kivitelezése, a közvetlen
műtét utáni teendők elrendelése,
2. aktív részvétel a Kórház területén történő újraélesztésben,
3. az intenzív ellátásra szoruló betegek vizsgálata, sürgős, életmentő tevékenység
elvégzése, valamint az Intenzív Osztályos kezelés folytatása,
4. konzíliumok, a társosztályok kérésére nyújtott szaktanácsadás, terápiás
javaslat.
Munkánkat az Orosházi Kórház területén, szinte minden osztályán, valamint az
Intenzív Osztályon végezzük.
Az Osztály címe, elérhetősége:

E-mail: intenziv@ohk.hu

Orosházi Kórház, 5900 Orosháza, Könd u. 59.
Tel.: (68) 411-166
mellékek: - 155 (Főorvosi szoba)
- 159 (Aneszteziológiai részleg)
325 (Orvosi szoba)
287 (Vezető ápoló)
340 (Kórterem)
341 (Adminisztráció)
„Kell egy csapat...”
Osztályunkon jelenleg 5 szakorvos és egy általános orvos dolgozik:
Orvosaink:
Dr. Ódri István
Osztályvezető Főorvos
Anaesth. és Intenzív Terápiás Szakorvos
Dr. Molnár István
Anaesth. és Intenzív Terápiás Szakorvos
Dr. Makfalvi Ildikó
Anaesth. és Intenzív Terápiás Szakorvos
Dr. Bodó Kinga
Anaesth. és Intenzív Terápiás Szakorvos
Dr. Tabatabai Nejad Seyed Mohamed
Anaesth. és Intenzív Terápiás Szakorvos
Dr. Sípos Zsófia
Általános orvos
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Az Aneszteziológiai szolgálatban 7 szakasszisztens, az Intenzív Osztályon pedig a
Vezető ápolóval együtt 11 nővér dolgozik, valamint egy adminisztrátor, egy
beteghordó, 2 takarítónő.
Az általunk végzett ellátás folyamatos, szünet nélküli, nappali főmunkaidő és
ügyeleti szolgálat formájában szervezzük.
Az Intenzív Osztály Kórházon belüli elhelyezkedése I. emelet Déli szárny.
Látogatási idő:
Minden nap 15-16 óráig
A Tisztelt Hozzátartozók reggel 7-től este 21 óráig rövid telefonos tájékoztatót is
kaphatnak betegeinkről.
Aneszteziológiai tevékenység:
A biztonságos és szakszerű érzéstelenítési tevékenységhez rendelkezünk megfelelő
személyi, tárgyi és infrastrukturális feltételekkel. Ez a tevékenység magában foglalja
úgy a választott időpontú műtétre kerülő, mint a sürgős műtétet igénylő betegeink
műtét előtti kivizsgálását, állapotának felmérését, műtéti előkészítését, a műtéti
érzéstelenítés elvégzését (altatás vagy vezetéses érzéstelenítés). A műtét előtti
vizsgálat alkalmával felderítjük a korábban meglévő betegségeket, felmérjük a beteg
időszerű állapotát, és ezzel párhuzamosan eldöntjük az adott helyzetben betegre
szabottan azt az altatási, illetve érzéstelenítési módszert, ami a legbiztonságosabb
kimenetelt valószínűsíti. Ebbe a folyamatba bevonjuk a beteget is, akár számára,
vagy a követlen hozzátartozók részére igényük szerint megfelelő tájékoztatást
nyújtunk (az érzéstelenítés módjáról, a várható szövődményekről, stb.). Végső cél a
maximális betegbiztonság!
Intenzív Osztályos tevékenység:
Évente átlagosan 200 beteget kezelünk. Az Intenzív Osztályos kezelésben azok a
betegeink részesülnek, akiknek állapota kritikus, életfunkcióik súlyos zavart
szenvedtek, vagy ennek közvetlen veszélye áll fenn és Intenzív Osztályos ellátás
nélkül valószínűleg elveszítenénk Őket. Minden olyan technikai eszközzel,
szaktudással rendelkezünk, amivel ha lehetséges az életveszélyt el tudjuk hárítani, a
beteg állapotát stabilizálni tudjuk. Betegeinket mindig előzetes intenzíves
konzíliumot követően vesszük fel osztályunkra, a szállítás alatt is biztosítva a
legnagyobb biztonságot. Osztályunk általános jellegű Intenzív Osztály, kezelünk
belgyógyászati, kardiológiai, neurológiai, traumatológiai, sebészeti műtét után lévő
kritikus állapotú betegeket is. Osztályunkon gépi lélegeztetést, az életfunkciók
monitoron történő nyomon követését, életveszély elhárítására irányuló
tevékenységet, konzervatív veseelégtelenség kezelést, súlyos anyagcserezavarok
gyógyítását, intenzív fájdalomcsillapítást, stb. tudunk biztosítani.
Zárógondolat:
Betegeinknek „életet” nem adhatunk, de a kritikus szituációkban a túléléshez és a
későbbi gyógyuláshoz minden tőlünk telhetőt elkövetünk.
Dr. Ódri István
Osztályvezető főorvos
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